
  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال إن السنة ال يعمل ا إال ما وافق القرآن؛ وجهه؟ أن اهللا قال: 

ومعلوم لو قلنا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يطاع إال فيما أمر اهللا به مل يكن لألمر  )) اهللا والرسول أطيعوا

بطاعته فائدة؛ ألن كل من أمر مبا أمر اهللا به فهو مطاع، مطاع ال ألمره ولكن ألمر اهللا؛ فطاعة الرسول بأمره 

وافق القرآن متناقض؛ وجهه؟ أن قوله: إال طاعة مستقلة؛ على أننا نقول إن الذي يقول إنه ال يعمل بالسنة إال ما 

ما وافق القرآن حيكم عليه؛ ألنه ليس يف السنة ما خيالف القرآن؛ ألن القرآن أمر بالعمل بالسنة؛ فالعمل ا 

 ((مسعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعاىل:  . موافقة للقرآن وليس مبخالفة نعم؟ فهذا تناقض

؛ وهذا صحيح أا اآلية يف  وقال: إن هذا يف قسم الفيء )) خذوه وما نهاكم عنه فانتهواوما آتاكم الرسول ف

؛ ولكن إذا كان جيب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصالة والسالم يف الفيء وأن ننتهي عما  قسم الفيء

ولنا مبا قسمه ماال؟ ما فيه شك؛ ى عنه؛ فما بالك باألمور الشرعية؟ أليس قبولنا مبا جاء به شرعا أوىل من قب

يعين لو سلمنا جدال وحقيقة إا يف الفيء لكنها تشري إىل أنه إذا قبلنا قسمته يف األموال فيجب علينا أن نقبل 

أطيعوا اهللا  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله:  ما حكم به يف شرع اهللا .

 )) فإن تولوا فإن اهللا ال يحب الكافرين ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب الطاعة . )) والرسول

واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم فهذا كفر خمرج عن امللة  

وإن كان تكاسل وكراهة هلذا العمل  )) ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعمالهم ((كما قال تعاىل: 

لنفسه ال ألن الرسول جاء به فهذا ال خيرج من امللة؛ وهذه مسألة جيب التفطن هلا والتنبه؛ ألن بعض الناس إذا 

رأى أن شخصا لتطبقه السنة قال: هذا كره ما أنزل اهللا فهو كافر؛ وهذا غلط عظيم؛ والكفر ليس نقدا سهال 

شئت؛ الكفر أمره صعب جدا ال جيوز أن نكفر إال من تيقنا أنه صدق عليه أنه كافر؛  تعطيه من شئت ومتنع من

وهلذا رمبا يكره اإلنسان هذا العمل من شخص وال يكرهه من شخص آخر؛ إذا هو ال يكره العمل ألنه سنة؛ 

ثوقني عند لكن قد يكره هذا الرجل نفسه؛ ألنه عمل به وهذا شيء كثري مشاهد؛ لو أن أحدا من الناس املو 

العامة فعل هذا الفعل لوجدم يتحدثون أرى هذه سنة ما كنت أدري أا سنة فيأخذون ا؛ أو على األقل ال 

ينكرونه؛ لكن لو فعله واحد غري موثوق ويش جتده؟ ينتقدونه، ينتقدونه ويكرهونه وهذا صلع مسكني هذا نعم؟ 

ا أن نفرق بني من كره العمل ألنه شرع اهللا فهذا الشك ويرمون بكل دا    ؛ فاملهم إن هذه مسائل جيب إخوانن

وعالمة ذلك أنه لو جاء من غري شرع اهللا لقبله؛  )) أنزل اهللا فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما ((يف كفره 

فهذا كافر؛ وأما من كره العمل ألنه عمل فهذا ال يصل إىل حد الكفر ولكن ينظر يف أمره؛ ونزلوا هذه املسائل 

بارك اهللا فيكم على كثري ممن يتصرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر؛ وما علم أم من دعى رجال 



يا عدو اهللا وليس كذلك فإنه يرجع عليه) والذي قال هذا رسول اهللا عليه الصالة والسالم؛  بالكفر أو قال:

إال أوشك أن حيور عليه؛ ومل يقل:  ؛) عليه رإال حا (: فمعىن يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل، يكفر؛ ألنه قال

ك بالتوبة؛ كل هذا من أجل محاية يعين أنك ستكفر اليوم أو غدا إال أن مين اهللا علي ) إال حار عليه : (قال

أديان الناس؛ فإذا كان الشرع حيمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه احلد مثانني جلدة فأديان 

الناس محاها أيضا؛ مباذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت: يا عدو اهللا رجع عليك؛ حىت لو قلت: يا عدو اهللا 

أن ال نتصرع يف هذه األمور وأن  ـ والعياذ باهللا ـ فاملهم يا إخواين إنه جيبفيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق 

نعلم أن األمر عظيم، عظيم ال يتصور اإلنسان عظمه؛ لكن احلمد هللا يسع ما دل عليه شرع اهللا عزوجل؛ من  

إذا كنا ال نشهد كفره اهللا ورسوله فكفره؛ لكن تتيقن البد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه حمكوم عليه بالكفر؛ و 

للمؤمن بعينه باجلنة وإن كان داخال يف عموم املؤمنني؛ فال نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخال يف عموم 

الكافرين؛ يعين إذا جاء نص يقول: من فعل هذا فهو كافر؛ فال نطبق هذا احلكم على كل من فعله بعينه؛ كما 

كم بدخول اجلنة على كل مؤمن بعينه؟ ال، ما نشهد أنه جاءت النصوص بأن املؤمنني يدخلون اجلنة هل حن

باجلنة بعينه إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ فكذالك أحكام الكفر كأحكام اإلميان متاما؛ واعلم 

أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أحبت ماله، أحبت دمه وماله وحرمته اجلنة وأوجبت له النار وأوجبت فسخ 

منه وأن ال يرث أحدا من أقاربه وأن ال يصلى عليه وأن ال يدفن مع املسلمني؛ ما هي أحكام نكاح زوجاته 

   . الكفر ما هي هينة حىت تكون على ألسنة كل أحد أي نعم

على كل حال مثل ما قلت لكم من كره ألنه شرع اهللا فهذا كافر؛ أي نعم صحيح يرونه عادي هذه إذا  الشيخ :

؛ وهلذا اآلن  هذه الذين ذكرت زد ثالثا: إذا فعلها من يثق الناس به  الشخص نفسه، يكره يكره الشخص نفسه

الذي رفع ثوبه ما يكرهه وال حيبه ألن هذا  علما ودينا ما كرهوه؛ فإذا صار يكره الشخص نفسه؛ وذلك الفاسق

  . ، أي نعم رمبا إن اهللا هداهم  يقول سبحان اهللا

يفعلوا السنة مبا جاء من النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم يفعلوا من أجل  ويف أناس آخرون مسلمني ومل السائل :

  ؟ من اجل تطبيق السنة الصحيحة   الناس

أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل الناس؛ من كره الرجل لكراهة السنة، من كره العمل ألنه سنة وشرع  الشيخ :

الشخص؛ وكما قلت لكم وزادنا األخ غامن قسما فهو كافر؛ ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة 

   . ثالثا نعم



  

  

رب  ((الفواصل إذا قال قائل: إن اهللا سبحانه وتعاىل قادر أن جيعل اآليات كلها على  واحد  مراعاة السائل :

  ؟ أن جيعل اهللا كل اآليات على يستطيع )) وموسى هارون

؛ لكن مراعاة الفواصل ؟ أيه هذا شيء معروف،  حيكم علينا لسنا حنكم على اهللا يا أخي؛ اهللا هو الذي الشيخ :

والليل  ((والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح أن مراعاة الفواصل؛ أحيانا لفظة يعين غريبة يف اللغة العربية ألجل هذا 

                           .                        وأشياء كثرية من هذا؛ ألن هذا مقتضى البالغة  )) عسعس والصبح إذا تنفس إذا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أحسنت ؛ هل يؤخذ منه  رضي اهللا عنه ثمانع؟ جزاكم اهللا خري  شيخ السائل :

  دليل ؟

؛ ولو فرض أنه لعن معينا فاملراد اجلنس كقول الرسول عليه الصالة والسالم: أفطر احلاجم  ما لعن معينا الشيخ :

قال: شيخ اإلسالم ليس يريد أن هذين  أفطر الحاجم والمحجوم ) (ملا مر برجلني حيتجمان يف البقيع قال: 

   . أفطرا؛ ألما جاهالن؛ لكن املراد أفطر اجلنس، يعين أفطر جنس هذا العامل، أي نعم

(( إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

من بعض واهللا سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني  بعضها

أعلم بما وضعت وليس الذكر  السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واهللا  إنك أنت

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )) كاألنثى

أوال أظن أننا كملنا  )) إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ((قال اهللا تعاىل: 

مجلة مؤكدة )) هذه اجلملة كما نشاهد  إن اهللا اصطفى آدم ونوحا ((اهللا:  الفوائد السابقة مل يبق شيء؛ قال

اهللا يصطفي من  ((ن الناس من شاء يصطفي م تعاىل بإن ألن املقام يقتضي ذلك؛ إذ أن املقصود بيان أن اهللا

وآدم هو   )) آدم إن اهللا اصطفى ((يعين ومن الناس رسال ؛ فيقول اهللا تعاىل:  )) المالئكة رسال ومن الناس

أبو البشر خلقه اهللا تعاىل خلقا مستقال وليس متطورا من جنس آخر أو نوع آخر قبله كما يقوله أهل اإلحلاد؛ 

(( من صلصال  ومن ادعى ذلك فقد كفر اهللا؛ ألن اهللا أخرب يف كتابه يف عدة مواضع أن اهللا خلق آدم من تراب 



وأسجد له مالئكته؛ فمن زعم غري ذلك فهو كافر؛  )) من طني؛ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه،كالفخار

مصدق لغري اهللا مكذب هللا ـ والعياذ باهللا ـ مع العلم بأنه لن يأيت أحد بكالم عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه 

ما أشهدتهم خلق  ((غري مستند يف ذلك إىل الوحي فإن قوله غري مقبول؛ ملاذا؟ ألنه مل يشاهده، قال اهللا تعاىل: 

نوح وعاد  ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم (()) وقال اهللا تعاىل:  لسموات واألرض وال خلق أنفسهما

فمن ادعى علم شيء مما سبق فهو كاذب إال بربهان؛ وآدم كما  )) وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا

ومسي آدم قيل:  . نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا؛ فال ميكن أن نقبل قوال فيه إال عن طريق الوحي الصحيح

ي ؛ وخلقه اهللا عزوجل على صورته أألدمته يعين ألن لونه ليس األبيض الباحق وال األسود احلالك لكنه بني ذلك

(( على صورة اهللا عزوجل تكرميا له؛ وال يلزم من كونه على صورة اهللا أن يكون مماثال له؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلق على صورته ونؤمن  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))

جلواب: ميكن هذا، ميكن هذا يف املخلوق فما بأنه ليس مثله؛ فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ فا

 ) البدر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة (بالك باخلالق؟ لقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم: 

ومن املعلوم أنه ال يلزم التماثل، يعين ليست صورم كصورة البدر متاما؛ بل من حيث اجلملة والبهاء والنور؛  

كالقمر ليلة البدر؛ مث إن القرآن والسنة ال يكذب بعضهما بعضا؛ وإذا كان اجلمع ممكنا بني   كالبدر نعم

املخلوقات بعضها مع بعض أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة فإمكان ذلك بني اخلالق 

له مالئكته إكراما له، واملخلوق من باب أوىل إذ أن اهللا ليس كمثله شيء؛ وقوله: ؛ خلق اهللا على صورته وأسجد 

فأمرهم أن يسجدوا فأمر املالئكة  )) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ((قال اهللا تعاىل: 

أن تسجد له إكراما له؛ وآدم عليه الصالة والسالم أوحي إليه كما يف القرآن الكرمي؛ والشك أنه أوحي إليه أيضا 

؛ وهو من ناحية العقلية؛ وذلك ألنه ال يستقل بعبادة اهللا، أي ال ميكن أن يعرف كيف يعبد اهللا إال بوحي من اهللا

( وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون)) فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه؛ ولكن هل كان خملوق للعبادة (

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى  ((رسوال ؟ ال ليس برسول لداللة الكتاب والسنة؛ أما يف الكتاب ففي قوله: 

سلنا نوحا وابراهيم وجعلنا يف فجعل النبيني من بعد نوح؛ وقال تعاىل: ((ولقد أر  )) والنبيين من بعده نوح

 (ذريتهما النبوة والكتاب)) ويف احلديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس سيأتون إىل نوح ويقولون له: 

وعليه فآدم نيب أوحي إليه بشرع وتعبد هللا به وبقي الناس على هذا  ) أنت أول رسول بعثه اهللا إلى أهل األرض

فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم  ((نهم اختالف فلما اختلفوا الشر ألم قلة ومل حيصل م

نوح ذكره اهللا عزوجل بعد  )) آدم ونوحا : ((وقول . )) بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الكتاب



ذكر آدم؛ ألنه األب الثاين للبشرية؛ فإن نوحا ملا كذبه قومه إال القليل أهلكهم اهللا تعاىل بالغرق فكان فجعل اهللا 

فصار األب الثاين للبشرية؛ وهو أول  )) الباقين وجعلنا ذريته هم ((ذريته هم الباقني كما يف سورة الصافات: 

ف سنة إال مخسني عاما يدعوهم إىل اهللا وما آمن معه إال رسول أرسله اهللا إىل أهل األرض ولبث يف قومه أل

أنفا  وتلكئوا قليال مث استجاب واحد من عشرة قلنا قليل، ألف سنة وما آمن معه إال قليل؛ وحنن إذا دعونا عشرة 

 وما آمن معه إال ما قبلت دعوتنا واستحسرنا عن الدعوة إىل اهللا وأئسنا؛ وهذا رسول بقي ألف سنة إال يف قوم

وآل ابراهيم  (( . )) عبرة ألولي األلباب لقد كان في قصصهم ((قليل ومع ذلك قال اهللا تعاىل يف كتابه: 

آل ابراهيم الشك أنه يدخل فيهم ابراهيم باألوىل؛ لكن نص على آله لكثرة  وآل عمران على العالمين ))

حممدا صلى اهللا عليه وسلم الرسل فيهم وال سيما أن فيهم أفضل الرسل حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ فإن 

وسى أفضل اختلفوا يف املراد م؛ فقيل: آل عمران أيب موسى؛ ألن م )) وآل عمران ((براهيم؛ طيب إمن آل 

فذكر آل عمران ألن فيهم آخر الرسل  )) ومريم ابنت عمران ((أنبياء بين إسرائيل؛ وقيل: آل عمران أيب مرمي 

قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو عيسى بن مرمي الذي ينتمي إليه النصارى؛ وخصها بذلك، خص آل عمران 

يف وفد جنران وهم من النصارى؛ وسواء كان هذا أو بذلك ألن املقام يقتضيه أيضا فإن هذه السورة نزل أوهلا 

ذلك فإنه يدل على أن اهللا اصطفى هذه القبيلة قبيلة ابراهيم فهو مصطفى من مصط   ؛ اصطفى آدم هذا 

فكان هؤالء السادة من االصطفاء األول؛ ونوحا هذا االصطفاء الثاين، وآل ابراهيم هذا ثالث، وآل عمران الرابع؛ 

اصطفاهم؛ ومعىن االصطفاء أن اهللا اختارهم وفضلهم على كثرية ممن خلق تفضيال كما قال  البشر هم الذين

 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن ((تعاىل: 

طيب قلت االصطفاء مبعىن  )) على كثير ممن خلقنا تفضيال ((ما هو على كل ما خلقنا،  )) خلقنا تفضيال

 ((وقوله:  .  أي أخذ صفوته )) واصطفى ((االختيار ألن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره ؛ 

أي عاملني ؟ هل هم كل العامل؟ أو العاملني من جنس احليوان؟ نعم؟ األول هو األصل أن املراد  )) على العالمين

وسيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد ما ينبين على  )) الحمد هللا رب العالمين (( بالعاملني من سوى اهللا؛ لقوله تعاىل:

براهيم إآدم ونوحا وآل  (()) بالنصب بدل من  ذرية )) (( ذرية بعضها من بعض ((وقوله:   هذا اخلالف .

  )) وآل عمران

  ؟  ما نأخذ الفوائد يا شيخ السائل :

  .طيب نأخذ الفوائد  الشيخ :



 ((ذرية يعين هؤالء األربعة األصناف ذرية بعضها من بعض؛ والذرية مأخوذة من ذرأ مبعىن خلق كقوله تعاىل: 

أي خيلقكم؛ وقيل: من وذر مبعىن ترك؛ فعلى األول تكون ذرية شاملة لألصول والفروع، تكون  )) يذرأكم فيه

لوقون؛ أما إذا جعلناها من وذر مبعىن ترك ذرية شاملة لألصول والفروع؛ ألن األصول خملوقون والفروع كذلك خم

فهي للفروع فقط وهذا هو املعروف عند عامة الناس؛ أن الذرية هم الفروع يعين من نشئوا عن اإلنسان وتركهم 

 الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ((بعده؛   هل يف القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على األصول ؟ نعم أيش ؟ 

نعم؟ قوله تعاىل:  )) ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ال ((من محلنا مع آدم ؟ ة ؟ ال ال، ذري ))

 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك ((نعم هذه؟  )) وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ((

 فإن الذين محلوا يف الفلك من الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون . )) المشحون وخلقنا لهم من مثله

يف العمل واآلداب واألخالق ؟  )) بعضها من بعض ((يف جنس اخللقة؟ أو  )) بعضها من بعض ((وقوله: 

ة، ومن الظاهر الشمول؛ ألن اآلدميني كلهم من جنس واحد؛ ما فيه آدمي كان باألول قرد كما يقوله إخوان القرد

أقروا على أنفسهم بأم قردة؛ اآلدمي أصله آدمي خلق اهللا أباه بيده ابتداء؛ لكن هؤالء أبوا إال أن جيعلوا 

يف اخللقة؛ من آدم إىل يومنا هذا مل تتغري اخللقة إال يف قوة اجلسم  )) بعضها من بعض ((أنفسهم من القرود؛ ف

وضخامة اجلسم؛ ألن آدم خلق طوله يف السماء ستون ذراعا وعرضه أيضا على ما يف حديث كثرية سبعة أذرع؛ 

ه وهذا اخللق نقص نقص حىت وصل إىل هذه األمة وانتهى؛ ألن هذه األمة هي آخر األمة؛ وال يرد على ذلك أن

يف بعض املناطق يكون اجلنس البشري ضخما ويف بعض املناطق يكون دون ذلك؛ ألن هذا من تغري املناخ 

يف  )) بعضها من بعض ((مرحلة لبين آدم ألننا حنن آخر األمم؛ كذلك  والوراثة؛ لكن األصل أننا نعترب يف آخر

 األصل؛ فإنه يكون خارجا مبا خرج به . اآلداب، واألخالق، والديانات إال من كان منهم ظاملا خارجا عن هذا

ختمها بالسمع والعلم إشارة إىل أن كلما يقوله هؤالء املصطفون أو  )) بعضها من بعض واهللا سميع عليم ((

 ؛يفعلونه فإنه معلوم عند اهللا؛ فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون؛ بل ويعلم ما ال يفعلون مما يكون يف قلوم

يف   ؛ ألن اهللا تعاىل يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون .يف قلوم علونه وإن مل يكنبل ويعلم ما سيف

ومن فوائدها  هاتني اآليتني فوائد؛ يف األوىل بيان: أن اهللا اصطفى هؤالء، هؤالء املخلوقات على بقية املخلوقات .

الخيرة  يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهموربك  ((أيضا: أن هللا أن خيتار من خلقه ما شاء؛ كما قال تعاىل: 

ومن فوائدها: أن التفاضل كما يكون يف األعمال يكون يف األعيان، كما  )) . سبحان اهللا وتعالى عما يشركون

يكون يف األعمال ويف األوصاف يكون كذلك يف األشخاص؛ وهلذا نقول: إن جنس العرب أفضل من غريه من 

ل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل املطلق وإن ختلفت التقوى صار معدنه األجناس؛ لكن هذا اجلنس الفاض



طيب وعمله خبيث فيزداد خبثا لكونه لكون منشأه أو أصله طيبا مث ارتد بنفسه إىل اخلبث؛ ألن من كان منشأه 

زنت احلرة طيبا مث نزل بنفسه إىل مستوى األدىن صار أكثر لوما ممن مل يكن كذلك؛ أليس هكذا ؟ ولذلك لو 

جللدت مائة جلدة إن كانت غري حمصنة ورمجت إن كانت حمصنة؛ ولو زنت األمة مل ترجم ولو كانت متزوجة ومل 

جتلد مئة جلدة، جتلد مخسني جلدة؛ ألن هناك فرقا بني إنسان أصله كرمي وشريف مث يضع نفسه موضع الو  ؛ 

الناس خيتلفون يف أجناسهم يدل هلذا أن اهللا وبني شخص كان يف األصل على خالف ذلك؛ ويدل هلذا أي ألن 

وقد جعلها اهللا تعاىل يف العرب يف حممد صلى اهللا عليه  )) رسالته اهللا يعلم حيث يجعل ((قال يف كتابه: 

وسلم؛ فإذا كان حممد أطيب اخللق وأشرفه لزم أن يكون جنس العرب أيش؟ أطيب األجناس وأفضلها وأشرفها 

إذا خياركم في اإلسالم خياركم في الجاهلية  (لنيب عليه الصالة السالم أنه قال: وهو كذلك؛ وقد ثبت عن ا

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم  ((فإن قال قائل: ما اجلواب عن قوله تعاىل:  . ) فقهوا

فاجلواب: أن نقول إن اجلواب عن هذه اآلية الكرمية:  لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم )) ؟ شعوبا وقبائل

أن اهللا تعاىل أراد أن ميحوا ما كان أهل اجلاهلية يعتدون من الفخر باألنساب حيث يقول أنا من قبيلة الفالنية أنا 

إىل من قبيلة الفالنية؛ فبني اهللا أن هذه الشعوب والقبائل من أجل التعارف ال التفاخر؛ وأن فخركم ال يقربكم 

وهذا ال ينايف أن يكون جنس العرب  )) أتقاكم إن أكرمكم عند اهللا ((اهللا؛ الذي يقربكم إىل اهللا هو التقوى 

أفضل من غريهم كما حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب "اقتضاء صراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم" 

أهل العلم من أن الصاحلني من البشر أفضل من ومن فوائد اآلية الكرمية: ما ذكره بعض  وأدلته ما مسعتم .

واملالئكة عامل؛ فيكون املصطفون من هؤالء أفضل من  )) العالمين ((املالئكة، أفضل من املالئكة قال: لقوله: 

املالئكة؛ واستدلوا بأدلة أخرى كأمر اهللا للمالئكة بالسجود آلدم وغري ذلك؛ وعندي أن البحث يف هذه املسألة 

علم؛ ألنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فالنا أفضل من جربيل أو جربيل أفضل من فالن؟ أو إن الصاحلني من فضول ال

 ((من بين آدم أفضل من املالئكة أو املالئكة أفضل من الصاحلني؛ حنن نعلم أن املالئكة مقربون عند اهللا؛ 

كال إنها تذكرة  (( )) لحافظين كراما كاتبينوإن عليكم  ((وأم كرام  )) والنهار ال يفترون يسبحون الليل

أما أنه أفضل من بين آدم من  )) صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فمن شاء ذكره في

صاحلني من بين آدم أو الصاحلون من بين آدم أفضل منهم فهذا شيء مل يكلف به؛ ولذلك ما جاءت السنة 

تفضيل؛ أعط هلؤالء فضلهم وهلؤالء فضلهم ولو كان هذا من األمور اليت البد من بالتمييز بني هؤالء وهؤالء أو بال

:  ؛ ولكن إذا ابتلينا مبن يقول بني أيهما أفضل؟ فنقول اعتقادها وال يتم اإلميان إال ا لكان اهللا ورسوله يبينه

: إن املالئكة أفضل باعتبار ؛ ومجع شيخ اإلسالم رمحه اهللا بني هذين القولني؛ فقال  العلماء يف ذلك اختلفوا



؟ قال: نعم ألن النور أفضل من طني واملالئكة خلقوا  ؛ كيف هذا ؛ وصاحل البشر أفضل باعتبار النهاية البداية

من النور من مادة مشيعة مضيئة حمبوبة خبالف الطني؛ وأما يف النهاية فإن اجلنة تكون للصاحلني من بين آدم ومن 

يدخلون على أهل اجلنة من كل باب سالم عليكم مبا  وقد ذكر اهللا عزوجل أن املالئكةاجلن على القول الراجح؛ 

صربمت يهنئوم ويبشروم؛ ومع ذلك فإين أرى أن اإلمساك عن هذا أوىل؛ وأن نعرف فضل املالئكة ونعرف 

   ؛ وأما أيهما أفضل فهذا أمر مل نكلف به . فضل الرسل الذين اصطفاهم اهللا من بين آدم

  هل هذا له أصل ؟  ...إن اهللا تعاىل خلق املالئكة  شيخ ائل :الس

؛ أي نعم صحيح بعض الناس يقول هكذا؛ ولكنه يقول من قال إن  أبدا ما له أصل، ما له أصل الشيخ :

املالئكة ال شهوة هلم؟ إن أردت بالشهوة النكاح فهذا ال يكون للمالئكة ألن املالئكة صمد وال يتزوجون وال 

، هم يريدون اخلري ويسبحون اهللا  ؛ وإن أردت بالشهوة ما يريد اإلرادة فلهم إرادة بالشك وال يشربونيأكلون 

  وميتثلون أمره .

؛ أما احليوان أيضا عقل  ال أبدا هذا تصنيف من بعض الناس، تصنيف جاز هلم هذا التقسيم أي نعم الشيخ :

، تتقي من الشمس ومن الربد،  ي يضرها والذي ينفعها، تعرف الذ ، هلا عقل حبسبها احليوان ؟ عقلها حبسبها

تطلب املاء، تطلب األكل، هلا عقل لكن حبسبها؛ لو قال هلا عقل كعقل بين آدم   إذا جاءت  تقول روح وراءك 

   ، جعل عقلها يناسبها . ؛ لكن اهللا ما جعل علقها كعقل بين آدم نعم؟ صحيح

  قبلها ؟  العالقة هلذه اآلية مع اليت شيخ السائل :

   ؛ ما نعرف العالقة بني كل آية وأخرى . صلة بابتداء الكالم الشيخ :

  جزاك اهللا خري؛ بالنسبة لنظرية التطور يف بعض احليوانات هل هي صحيحة ؟  السائل :

  ؛  ال الشيخ :

  ؟  طيب الدليل السائل :

  وهذه بعري وهذه وهذا بقرة وهذا محار؛، ما عندنا غري الواقع؛ الذي يشف هذه دجاجة  الدليل الواقع الشيخ :

  إذا التطور هذه خاطئة ؟  السائل :



   كرب ميكن بعد عشر سنني تصنعها ؟ خاطئة نعم ؛ من قاله ؟ ويش أصل الدجاجة ؟ طري، طريا صغري مث   الشيخ :

   ؟ اآلل ؟ من هم اآلل يا شيخ السائل :

اآلل هم من ينتمي إىل الشخص وقد يطلق اآلل على األتباع، األتباع  مثل اللهم صل على حممد   الشيخ :

  أي أتباعه على القول الراجح نعم . وعلى آل حممد

  شيخ أبو اجلن يطلق على من؟  السائل :

  ؟  نعم الشيخ :

   ؟ أبو اجلن السائل :

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم  ((هللا تعاىل: أبو اجلن الشيطان، أبو اجلن هو الشيطان قال ا  الشيخ :

  . )) لكم عدو

  ؟  إىل السماء يقال إن الشيطان أخذهم املالئكة من األرض ورفعوه السائل :

ال ال ال هذه إسرائيلية؛ أصال الشيطان خلق من النار؛ واملالئكة خلقوا من النور؛ خلق من النار إن اهللا  الشيخ :

  مثل ما خلق البشر من الطني خلق الشيطان من النار  .على كل شيء قدير 

  فكيف . . .؟  اجلن منهم مسلمون . السائل :

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس  ؟ (( أليس من بين آدم من هو من أوالد شياطني اإلنس الشيخ :

  .  نعم؛ على كل شيء قدير  اجلن فيهم الشياطني وإن كان أصلهم من الرتاب )) والجن

  ما ذكر من نسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل آدم ؟ السائل :

املؤرخون يذكرون هذا لكن روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إىل عدنان قال:    الشيخ :

   كذب النسابون؛ يعين أننا ال نعرف إال إىل عدنان وما عدا ذلك اهللا أعلم به .

  لقولني يف آل عمران هل هو أبو موسى أو أبو مرمي ؟شيخ أقوى ا السائل :

  نعم واهللا كل له وجه، كل قول له وجه كما ذكرناه .  الشيخ :



   ؟ ؟ هل األنعام نزلت من السماء ؟ األنعام شيخ السائل :

بس؛ ما ندري ما  )) ثمانية أزواج أنزل من األنعام ((أي نعم ؛ ما يف القرآن أا نزلت من السماء   الشيخ :

طيب أين اللباس؟ من األشجار مصنوع من  يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا )) ((قيده اهللا ؛ قال اهللا تعاىل: 

  األشجار من األرض. 

بطني محررا فتقبل مني  (( إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما وضعت وليس الذكر   أنت السميع العليم إنك

كاألنثى وإني سميها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 

لت هو زكريا كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قا نباتا حسنا وكفلها

ذرية  : ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل ))  من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغير حساب

 ((يف هذه اآلية بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض؛ لقوله:  )) بعضها من بعض واهللا سميع عليم

  ومن فوائدها: الرد على من زعم أن البشر متطور  )) ذريتا بعضها من بعض


